
Functies 
 Ondersteunt snel opladen tot 100 W 

PD 3.0

 Ontworpen om lang mee te gaan, met 
een levensduur van 35.000 buigingen

 Geweven van gerecycled polyestergaren

 USB-IF-gecertificeerd

 Kabelbinder inbegrepen

 Kabel van 1,5 m

 Milieuvriendelijke verpakking en 
materialen

 Duurzaam kabelontwerp voor dagelijks 
gebruik

Aansluiten, opladen en weer op pad.
De InfinityLab InstantConnect USB-C to USB-C-kabel (1,5 m) ondersteunt tot 100 W 

Power Delivery 3.0 en is de ultieme snelle oplaadkabel voor laptops, spelconsoles, 

telefoons en andere USB-C-apparaten. Het  duurzame  ontwerp is onafhankelijk getest 

en USB-IF-gecertificeerd en beschermt je batterij met een stabiele, betrouwbare stroom. 

De kabel heeft  een levensduur van 35.000 buigingen  bij dagelijks  gebruik. De kabel 

ondersteunt ook gegevensoverdracht en wordt geleverd met een kabelbinder om knopen 

te helpen voorkomen. De kabel is gemaakt van gerecycled polyestergaren en verpakt in 

duurzame, milieuvriendelijke materialen.

INSTANTCONNECT USB-C TO USB-C
100 W PD ultrasnelle oplaadkabel voor USB-C-apparaat



© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. InfinityLab is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Functies, specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.infinitylab.com

INSTANTCONNECT USB-C TO USB-C

Ondersteunt snel opladen tot 100 W PD 3.0
De InfinityLab InstantConnect USB-C naar USB-C-kabel laadt ultrasnel laptops, 
spelconsoles, telefoons en andere USB-C-apparaten op. Met een geïntegreerde E-Marker-
chip ondersteunt hij tot 100 W Power Delivery 3.0.

Ontworpen om lang mee te gaan, met een levensduur van 35.000 buigingen
Het duurzame USB-C naar USB-C-kabelontwerp van InfinityLab garandeert een levensduur van 
35.000 buigingen bij dagelijks gebruik.

Geweven van gerecycled polyestergaren
De InstantConnect USB-C naar USB-C kabel is geweven van gerecycled polyester garen. 
Dit milieubewuste ontwerp maakt het een slimme, duurzame oplossing.

USB-IF-gecertificeerd
De InstantConnect USB-C to USB-C-kabel ondersteunt niet alleen ultrasnel opladen en 
gegevensoverdracht. De kabel is ook getest en geverifieerd door het officiële USB-IF-
programma om onafhankelijkheid te garanderen.

Kabelbinder inbegrepen
Houd je kabel vrij van knopen met een herbruikbare kabelbinder. 

Kabel van 1,5 m
De InstantConnect USB-C to USB-C-kabel is 1,5 meter lang, zodat je jouw apparaat kunt 
gebruiken terwijl het wordt opgeladen.

Milieuvriendelijke verpakking en materialen
Dit is een milieuvriendelijke kabel. Met gerecycled polyestergaren en FSC-gecertificeerde 
verpakking bedrukt met organische soja-inkt.

Duurzaam kabelontwerp voor dagelijks gebruik
De InstantConnect USB-C to USB-C-kabel is gemaakt van PVC-vrije materialen met een 
TPE-beschermingslaag. Deze kabel is geweven van zeer sterke gevlochten stof en is 
grondig getest om hem extra sterk te maken en je batterij te beschermen met een stabiele 
stroom.

Verpakkingsinhoud:
1 x InstantConnect USB-C naar USB-C kabel

1 x Productspecificatie

1 x Veiligheidsinformatie

1 x Garantiekaart

Technische specificaties
Algemene specificaties
 Max. wattage: 100W

 Gegevensoverdrachtsnelheid: 480 Mbps

 Certificatie: USB-IF

 Compatibel met: PD 3.0

Afmetingen
 Lengte: 1,5 m

 Gewicht: 52g

100 W PD ultrasnelle oplaadkabel voor USB-C-apparaat


